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Министерство на отбраната на Република България 

София 1092, ул.”Дякон Игнатий” №3, тел.: 922 09 22; факс: 987 96 93 

 

 

ОТЧЕТ 

за изпълнението на Графика 

за неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за 

изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с 

корупцията и организираната престъпност за месец януари 2012г. 

  

 

ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

 

За времето от 20 декември 2011г. до 20 януари 2012г. в Инспектората на МО не са 

получени сигнали.  

 

ЧАСТ II 

 

Списък на новообразуваните досъдебни производства и извършваните 

проверки, относно сключени договори и проведени процедури в Изпълнителна 

агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. 

   

Във Военно-окръжна прокуратура – София: 

1. ДП №34-СЛ/2010 от 06.01.2012- изпращане заверени копия на документи и 

справки. 

2. №79-СЛ/2010 от 19.01.2012- изпращане на справки за плащания и неустойки. 

3. ДП № 189-СЛ/2010 от 27.01.2012- предоставяне на копия на документи и справка. 
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Във Военно-окръжна прокуратура- Варна: 

1. № ПД-8/2012 от 27.01.2012- Постановление за прекратяване на наказателно 

производство 

Във Военно-окръжна прокуратура- Плевен: 

1. № В- 505/2011 от 19.01.2012- Постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство 

Във Военно-окръжна прокуратура-Пловдив: 

1. ПД № 25/2012 от 13.01.2012 – Препис от Постановление за прекратяване на 

досъдебно производство 

В Регионална служба „Военна полиция” – София: 

1. № ВДП-89 от 13.01.2012- искане за предоставяне на информация и документация. 

2. № ВДП- 116 от 12.01.2012- искане за предоставяне на заверени копия от 

длъжностни характеристики на бивши служители. 

3. № ВДП- 46 от 17.01.2012- искане за предоставяне на документи. 

4. № ВДП- 119 от 18.01.2012- искане за предоставяне на заверени копия от 

документи и информация. 

В Регионална служба „Военна полиция” – Пловдив: 

1. № ПД- 157 от 13.01.2012- Уведомление за започване на процесуално- следствени 

действия. 
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